Mooimakers lanceert 'aanspreekcampagne' om zwijgende meerderheid aan de praat te
krijgen

Steeds meer Vlamingen spreken vervuilers op straat aan op
hun gedrag
Mechelen, 19 november 2019 - Vlamingen zetten zich meer en meer in om zwerfvuil en sluikstort tegen te gaan.
Uit cijfers* blijkt ook dat mensen anderen vaker aanspreken wanneer die afval weggooien op straat. Ruim de
helft van de Vlamingen (54 procent) reageert zo goed als altijd als ze bekenden afval op straat zien achterlaten.
Gaat het over onbekenden, dan zal 17 procent bijna altijd een opmerking maken. Toch weten nog altijd veel
mensen niet goed hoe ze nu het beste iemand op straat aanspreken over hun foute gedrag. Mooimakers
lanceert nu een speciale campagne die mensen aanmoedigt en ondersteunt om vervuilers aan te spreken op
hun gedrag. Bekenden én onbekenden. “Als we de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort willen winnen, moeten
we van de zwijgende meerderheid een luide meerderheid maken.”
In samenwerking met onderzoeksbureau IPSOS legt Mooimakers, het Vlaamse samenwerkingsverband tegen zwerfvuil
en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de lokale besturen (VVSG), de Vlamingen al een paar jaar dezelfde vragen
voor. Nooit eerder gaven zoveel mensen aan dat ze overtreders aanspreken op hun gedrag. “We merken dat heel veel
mensen nog altijd een drempel over moeten om anderen op straat aan te spreken”, zegt Els Gommeren, coördinator
van Mooimakers. “Zeker als het om onbekenden gaat. Als ze mensen die ze niét kennen afval zien weggooien op straat,
dan zegt nog altijd meer dan de helft van de Vlamingen zelden of nooit iets. Daarom lanceren we nu een
aanspreekcampagne. We willen de Vlamingen niet alleen stimuleren om van zich te laten horen, we willen hen ook
helpen om dat op een goede, constructieve manier te doen.”

Samenhorigheidsgevoel versterken
De komende weken verspreidt Mooimakers via sociale media en andere kanalen tips om mensen die afval achterlaten
aan te spreken. “Het kan nooit de bedoeling zijn om mensen aan de schandpaal te nagelen”, benadrukt Els Gommeren.
“Spreek mensen vriendelijk aan op hun gedrag, zonder persoonlijk te worden. Geef aan dat zwerfvuil jou stoort, maar
leg vooral uit waarom het jou zo stoort. Rustig en beleefd, die aanpak werpt de meeste vruchten af.”
Mooimakers wil de Vlamingen niet alleen oproepen om overtreders aan te spreken, maar ook om mensen die zich wel
aan de regels houden een schouderklopje te geven. Een glimlach of een bemoedigend knikje doen wonderen voor het
samenhorigheidsgevoel.

Aanspreken helpt!
Tijdens de handhavingsweek in oktober, werden naast het extra patrouilleren op gekende vervuilde plaatsen, vervuilers
ook aangesproken over hun gedrag. Aanspreken werkt, omdat mensen het niet fijn vinden om op negatief gedrag
gewezen te worden. Om mensen te helpen bij het aanspreken, investeert Mooimakers in opleidingen voor
handhavers. Naast de ondersteuning van professionelen in hun aanspreekgedrag, wil Mooimakers dit verder
opentrekken naar het grote publiek, vandaar deze campagne.
Met de campagne wil Mooimakers verder bouwen aan een brede maatschappelijke beweging tegen zwerfvuil en
sluikstort, legt Els uit. “Natuurlijk is handhaving noodzakelijk, maar het is onmogelijk om op elke hoek een agent of een
camera te plaatsen. Sociale controle is een heel sterk wapen in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort. Als mensen
beseffen hoe erg ze anderen storen met hun gedrag zullen ze twee keer nadenken voor ze afval op straat gooien.
Langzaam maar zeker willen we van de zwijgende meerderheid een luide meerderheid maken.”

*Onderzoek van onderzoeksbureau IPSOS in samenwerking met Mooimakers.
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Over
Mooimakers
Mooimakers is de motor van de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten in Vlaanderen. Mooimakers organiseert
campagnes, voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, ondersteunt op een proactieve manier alle betrokken
actoren en zet zelf aanstekelijke acties op. Mooimakers is het merk waaronder Vlaanderen Mooi uitvoering geeft aan
haar beleid. Vlaanderen Mooi is het initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. De
OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus
verenigt de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. De lokale overheden zijn verantwoordelijk
voor de openbare netheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (vvsg).

Voor meer info contacteer:

Woordvoerder Mooimakers/OVAM: Jan Verheyen, woordvoerder@ovam.be, 0479 89 07 46
Verantwoordelijke perszaken bij VVSG: Nathalie Debast, Nathalie.debast@vvsg.be, 0497 31 80 77
Woordvoerder Fost Plus: Bart Vandesompele, bart.vandesompele@fostplus.be, 0485 20 02 01
PR-bureau: LEWIS, mooimakers@teamlewis.com, 03 304 36 30

Bekijk dit bericht online

Wilt u geen e-mail meer van ons ontvangen? Uitschrijven

